21 Αυγούστου 2020
Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες, Αγαπητές Οικογένειες,
Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε απλά λέγοντας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συνεχή υπομονή
σας καθώς εργαζόμαστε μέσω όλων των εγκρίσεων του σχεδιασμού και του Υπουργείου Παιδείας που
απαιτούνται για την ασφαλή επιστροφή στο σχολείο και την εργασία για το προσωπικό και τους
μαθητές. Δεν ήταν μια εύκολη ή απλή διαδικασία. Γνωρίζουμε ότι θέλετε να μάθετε περισσότερα για το
τι να περιμένετε καθώς ανοίγουμε τα σχολεία του ΠΣΣΤ και καλωσορίζουμε τους μαθητές. Εκτιμούμε
ειλικρινά τη συνεχή κατανόηση και εμπιστοσύνη σας καθώς προχωράμε. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή
προσπάθεια για να σχεδιάσουμε αποτελεσματικά μια ασφαλή επιστροφή στο σχολείο και εστιάζουμε να
κάνουμε ό, τι είναι δυνατόν για να διατηρήσουμε το προσωπικό, τους μαθητές και τις οικογένειες
ασφαλείς και υγιείς.
Όπως ίσως γνωρίζετε, οι Επίτροποι έλαβαν εχθές αρκετές σημαντικές αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένης
της έγκρισης χρηματοδότησης άνω των 30 εκατομμυρίων δολαρίων για να προσλάβουν επιπλέον 366
εκπαιδευτικούς σε μικρότερες τάξεις του δημοτικού για να βοηθήσουν στη βελτίωση της ασφάλειας των
μαθητών και του προσωπικού στα σχολεία. Το προσωπικό έχει πλέον ολοκληρώσει τα μοντέλα μάθησης
δευτεροβάθμιας και δημοτικής εκπαίδευσης και προχωράμε με το σημαντικό σχεδιασμό και τις
προετοιμασίες που είναι απαραίτητες για το άνοιγμα των σχολείων.
Καθυστερημένη έναρξη: Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου
Δεδομένου του χρόνου που απαιτείται για την προετοιμασία για την επιστροφή στο σχολείο, το ΠΣΣΤ
πρέπει να μετακινήσει την πρώτη ημέρα του σχολείου (για δημοτικό, δευτεροβάθμιο και εικονικό
σχολείο) στην Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Η είσοδος σε όλες τις τάξεις θα κλιμακωθεί σε τρεις ημέρες. Αυτός
ο επιπλέον χρόνος θα μας βοηθήσει να ανοίξουμε τα σχολεία με ασφαλή και ομαλό τρόπο.
Περισσότερες πληροφορίες και συγκεκριμένες λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν στους γονείς/οικογένειες
απευθείας από το σχολείο του παιδιού σας πριν από την πρώτη ημέρα του σχολείου.
Οδηγίες μάσκας/κάλυψης προσώπου
Για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας στα σχολεία, όλοι οι μαθητές και το προσωπικό θα πρέπει
να φορούν μάσκες/καλύμματα προσώπου στα κτίρια του ΠΣΣΤ και σε σχολικά λεωφορεία. Αυτή η
απόφαση είναι σύμφωνη με τη γενική απαίτηση της Πόλης του Τορόντο ότι οποιοδήποτε άτομο άνω των
δύο ετών θα πρέπει να φοράει μάσκα/κάλυμμα προσώπου σε εσωτερικούς δημόσιους χώρους - με
εξαιρέσεις όταν πρόκειται για ιατρικούς λόγους. Ενώ τα σχολεία θα έχουν διαθέσιμες μάσκες για τους
μαθητές, εφόσον απαιτείται, αναμένεται ότι οι μαθητές θα παρέχουν και θα φορούν τις δικές τους
μάσκες/καλύμματα προσώπου. Ειδικά για τους νεότερους μαθητές, θα διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν
εξωτερικά διαλείμματα, έτσι οι μαθητές δεν θα φορούν μάσκες για πολλές ώρες κάθε φορά. Σύντομα,
θα παρασχεθούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κάλυψη μάσκας/προσώπου.

Μοντέλα εκπαίδευσης
Δημοτικό (Νηπιαγωγείο έως 8η τάξη)
Οι μαθητές (συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην Ειδική Αγωγή και στα προγράμματα εμβάθυνσης στη
γαλλική γλώσσα και στα εκτεταμένα πρόγραμμα γαλλικής γλώσσας) θα παρακολουθήσουν το σχολείο 5
ημέρες την εβδομάδα, σε μία ομάδα για ολόκληρη την ημέρα, συμπεριλαμβανομένων του διαλείμματος
και του γεύματος. Θα βελτιωθούν τα πρωτόκολλα για την υγεία και την ασφάλεια,
συμπεριλαμβανομένων μικρότερων σε αριθμό τάξεων για τη μεγιστοποίηση της φυσικής απόστασης. Τα
δημοτικά σχολεία που βρίσκονται σε κοινότητες του Τορόντο, όπου τα δεδομένα της Δημόσιας Υγείας
του Τορόντο δείχνουν υψηλότερο κίνδυνο προσβολής από COVID-19 θα έχουν μικρότερες σε αριθμό
τάξεις από όλα τα άλλα δημοτικά σχολεία. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο για περισσότερες πληροφορίες,
συμπεριλαμβανομένων σημαντικών λεπτομερειών σχετικά με τον αριθμό μαθητών των τάξεων του
δημοτικού.
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (τάξεις 9 έως 12)
Οι μαθητές (συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην Ειδική Εκπαίδευση και στα προγράμματα Εμβάθυνσης
στη Γαλλική γλώσσα και στα Εκτεταμένα προγράμματα Γαλλικής γλώσσας) θα εκπαιδεύονται στην τάξη
με σύγχρονη εκπαίδευση (ζωντανή, διαδικτυακή μάθηση) καθώς και με ασύγχρονη εκπαίδευση
(ανεξάρτητη εργασία) καθημερινά με βελτιωμένα μέτρα υγείας, συμπεριλαμβανομένων των μικρότερων
σε αριθμό τάξεων για τη μεγιστοποίηση της φυσικής απόστασης. Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε τον ιστότοπο.
Εικονικό σχολείο (Νηπιαγωγείο έως τάξη 12)
Οι γονείς που θέλουν να εκπαιδεύσουν το παιδί τους από το σπίτι μπορούν να επιλέξουν την επιλογή της
απομακρυσμένης μάθησης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο. Δημοτικό και
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Εγγραφή για τη δια ζώσης εκπαίδευση ή εικονική εκπαίδευση
Όπως γνωρίζετε, ξεκινήσαμε μια διαδικασία προ-εγγραφής νωρίτερα αυτό το μήνα για να μάθουμε ποιοι
μαθητές σχεδιάζουν να παρακολουθήσουν το σχολείο το Σεπτέμβριο και ποιοι μαθητές σχεδιάζουν να
λάβουν μέρος σε πλήρως απομακρυσμένη (οικιακή) μάθηση. Από τότε, υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στα
μοντέλα μάθησης και υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για να βοηθήσουν τους γονείς να λάβουν
αυτήν την απόφαση. Επομένως, την Τετάρτη της επόμενης εβδομάδας, το ΠΣΣΤ θα ζητήσει από τους
γονείς/κηδεμόνες μέσω email να λάβουν μια τελική απόφαση και να εγγράψουν τα παιδιά τους για να
παρακολουθήσουν το σχολείο δια ζώσης ή να επιλέξουν απομακρυσμένη μάθηση μέσω του Εικονικού
Σχολείου. Το email θα περιέχει ένα μοναδικό σύνδεσμο για μια ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής για κάθε
μαθητή. Οι γονείς/κηδεμόνες με περισσότερα από ένα παιδιά θα λάβουν ένα email ανά παιδί και θα
πρέπει να ολοκληρώσουν μια ξεχωριστή εγγραφή για κάθε παιδί. Η ηλεκτρονική εγγραφή θα είναι
διαθέσιμη σε είκοσι διαφορετικές γλώσσες.

Είναι πολύ σημαντικό για όλους τους γονείς/κηδεμόνες να ολοκληρώσουν αυτήν την ηλεκτρονική
εγγραφή, ακόμη και εκείνοι που έχουν ήδη ανταποκριθεί στην τηλεφωνική κλήση πριν από την εγγραφή
την προηγούμενη εβδομάδα. Μόνο γονείς/κηδεμόνες που δεν έχουν διεύθυνση email στο αρχείο ή δεν
ολοκληρώνουν την εγγραφή στο Διαδίκτυο θα λάβουν τηλεφωνική κλήση εγγραφής που θα τους ζητά να
κάνουν την επιλογή τους. Για περισσότερες πληροφορίες και για να μάθετε για τις διάφορες επιλογές
εγγραφής, ενθαρρύνουμε όλους τους γονείς / κηδεμόνες να επισκεφθούν τον ιστότοπο του ΠΣΣΤ.
Τετάρτη, 26 Αυγούστου: Αποστολή email σε όλους τους γονείς / κηδεμόνες και έναρξη εγγραφής
Σάββατο, 29 Αυγούστου: Ημέρα λήξης εγγραφών
Επόμενα βήματα
Θα συνεχίσουμε να πληροφορούμε και να ενημερώνουμε τις οικογένειες τις επόμενες ημέρες.
Ετοιμάζουμε τα σχολεία να δεχτούν προσωπικό και μαθητές. Ως πρώτο βήμα, οι Κατευθυντήριες
Γραμμές Προγράμματος και Λειτουργίας βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης και θα κοινοποιηθούν
στους Διευθυντές/Υποδιευθυντές και το σχολικό προσωπικό την επόμενη εβδομάδα. Προκειμένου το
προσωπικό και οι μαθητές να επιστρέψουν στο σχολείο με ασφάλεια, υπάρχουν πολλές σκέψεις και
προσαρμογές που πρέπει να γίνουν στις σχολικές εγκαταστάσεις και το προσωπικό του σχολείου
χρειάζεται χρόνο για να εκπαιδευτεί σχετικά με αυτές τις απαιτήσεις και να αρχίσει να τις εφαρμόζει
πριν οι μαθητές επιστρέψουν στο σχολείο. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δικές μας
κατευθυντήριες γραμμές ασφάλειας και υγιεινής για τα σχολεία στον ιστότοπο.
Ζητάμε τη συνεχή υπομονή σας καθώς συνεχίζεται αυτό το σημαντικό έργο. Θυμηθείτε ότι οι δάσκαλοι
και το προσωπικό του σχολείου περιμένουν επίσης με ανυπομονησία πληροφορίες και λεπτομέρειες
που θα τους επιτρέψουν να καταρτίσουν το πρόγραμμα για το Σεπτέμβριο. Θα χρειαστεί λίγος χρόνος
για την προετοιμασία και την ολοκλήρωση των σχολικών τάξεων και την κατάρτιση συγκεκριμένων
σχολικών προγραμμάτων. Λάβετε υπόψη ότι οι διευθυντές θα αρχίσουν να κοινοποιούν τις πληροφορίες
στις οικογένειες το συντομότερο δυνατό. Γνωρίζουμε ότι έχετε πολλές ερωτήσεις και ανησυχίες και το
προσωπικό θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχει τις απαραίτητες
πληροφορίες και να σας ενημερώνει.
Είμαστε μαζί σε αυτό και όλοι έχουμε κοινό στόχο να διασφαλίσουμε την υγεία και την ασφάλεια του
προσωπικού, των μαθητών και των οικογενειών. Θα θέλαμε η επιστροφή στο σχολείο να είναι όσο το
δυνατόν πιο ομαλή και πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε προκειμένου να συμβεί αυτό.
Με εκτίμηση,
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